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Marek I. Baraniak 
 
Przykazanie pierwsze i jego druga część  

- albo druga część pierwszego i drugie 
 

Cz. II 
Jedno w dwu – dwa w jednym 

 
 
Przykazanie pierwsze 
 

Nie będziesz miał cudzych bogów 
obok Mnie! (BT Wj 20,3) 

 Nie będziesz miał bogów innych 
oprócz Mnie. (BT Pwt 5,7) 

 
Pierwsze przykazanie poprzedzają słowa samo objawieniem Boga: Ja jestem Pan, twój 

Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Wj 20,2; por. Pwt 5,6) – Jahwe 
przypomina, ze wybawienie z niewoli egipskiej było Jego dziełem i że tylko On jest Bogiem 
Izraela. Jest to zarazem wezwanie do nawiązania kontaktu i zawarcia przymierza z Nim 
samym. W ten sposób przykazanie to staje się podstawą i celem całego etycznego i 
religijnego postępowania Izraela. Dalej w tekście zostało ono rozbudowane poprzez 
wyjaśnienie i podanie sankcji co stanowi niejako drugą część przykazania, albo jak kto woli 
drugie przykazanie1: .. Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek 
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 
.. (Wj 20,5-6; Pwt 5,9-10; por Wj 34,14; 18,10). Jahwe ma być jedynym bogiem, czczonym i 
uznawanym przez Izrael. Kto nie przestrzega tego przykazania, temu grozi kara śmierci przez 
ukamienowanie (Pwt 13,7-12; 17,2-7). Natomiast teoretyczne pytanie o istnienie innych 
bogów nie jest tu podniesione. 
 

Inni bogowie obok 
Wyrażenie „bogów innych” hebr. )e]lo4hi=m )a]h9e4ri=m jest czasami używane zamiennie z 

wyrażeniem „cudzych bogów” ()e4l ne4ka4r  boga obcego Pwt 32,12; za4ri=m obcymi (bogami) 
Pwt 32,16; por. Ps 81,10).2 W Biblii jak i literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu nie ma 
rozróżnienia pomiędzy „bogami” a ich przedstawieniami „idolami”, dlatego też mieć bogów 
oznacza tyle samo, co mieć idole. Powracając do zakazu można zatem postawić znak 
równości pomiędzy „nie posiadaniem innych bogów” a „nie posiadaniem ich wyobrażeń”. Z 
tego też powodu dalsza część przykazania (wg innych drugie przykazanie) kontynuuje i 
zarazem konkretyzuje ten pierwszy zakaz. Potwierdzają to także niektóre tradycje rabinicznej 
interpretacji mówiąc, że ten zakaz odnosił się do przechowywania idoli w domach.3 Dopiero 
później rozwinięta w Izraelu koncepcja monoteizmu ukonkretnia rozróżnienie pomiędzy 
Bogiem a „innymi”; podobnie jak zwierze uczynione z kamienia nie ma „życia”, tak też i 
bogowie przedstawieni w materialnej postaci nie mają życia (por. Jr 10,2-10).  

Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia używa wyrażenia „obok Mnie” oddając hebrajski 
zwrot(al-pa4na4y dosłownie „na Mojej twarzy”. Właściwe znaczenie tego wyrażenia nie jest 
ostatecznie zdefiniowane. Istnieją różne wersje tłumaczenia frazy „obok Mnie”, wiele o 
negatywnym zabarwieniu jak „przeciw Mnie”, „na przekór Mi” (por. Iz 65,3; o Izraelu 

                                                 
1 Rzymsko katolicy jak i luteranie włączają w pierwsze przykazanie także wersety 3-4 z Wj 20, co dla żydów jak 
i kościołów reformowanych jest już drugim. 
2 Por. M. FILIPIAK , „’Nie będziesz miał Bogów cudzych oprócz Mnie’. Studium egzegetyczno-teologiczne” RTK 
26/1 (1979) 5-12; M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11, 288. 
3 Tamże, 288 za m.in. Raszi.  
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„przeciwko wszystkim” w Rdz 16,12; 25,18) oraz bardziej neutrale jak „w mojej obecności” 
co odpowiada najbardziej tradycyjnej wersji „przede Mną”. Chodzi zatem o to że, lud Boga 
nie ma czcić innych bogów „więcej niż” (lub „przed”) Jahwe (Wj 20,3; Pwt 6,5). Przykazanie 
to zostało sformułowane najprawdopodobniej zanim Izrael stał się restrykcyjnie 
monoteistyczny, gdy jeszcze lud dopuszczał istnienie bóstw, uznawanych może za niższe niż 
Pan.  

Samo wyrażenie „przede Mną” odsyła uwagę do obszaru kultycznego, w świątyni 
każdy pobożny Izraelita powinien mieć przed oczami tylko Jahwe. Równocześnie zawiera 
ono aluzje do sfery politycznej i militarnej; „nie będziesz miał innych przede mną” oznacza 
wybór jednego wodza i podążanie wyłącznie za nim. Ostrzega zatem przed zdradą i uleganiu 
obcej kulturze: „przeciw Mnie” lub „na Mą niekorzyść” (por. Rdz 16,12; 25,18). W każdym 
bądź razie jest oczywiste, że Pan nie chce, by Izrael podążał za bogami obcych ludów, lecz by 
adorował czyli trwał wyłącznie przy Nim. Przykazanie to jednoznacznie wyklucza możliwość 
jakiegokolwiek „posiadania innych bogów”, czyli wchodzenia w jakąkolwiek relację z innym 
bóstwem - idolem. 
 
 Henoteizm czy monoteizm 
 Czy chodzi tu o monoteizm? Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd, że 
wyznanie monoteistycznej wiary w religii Izraela – „istnieje tylko jeden Bóg” czyli 
monoteizm teoretyczny – rozpoczyna się dopiero z okresem niewoli babilońskiej (VI w. 
p.n.e.). Po raz pierwszy w owym czasie jednoznacznie wyraża tę ideę Deutero-Izajasz: Ja 
jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. (por. Iz 45,5.6.14.18.21; 46,9). 
Wcześniej poprawniej byłoby mówić jedynie o kulcie jednego Boga tzn. monolatri. Jest ona 
po części wyrazem monoteizmu praktycznego, ale nie wyklucza możliwości istnienia wielu 
bóstw - henoteizm. Skoro nawet sama Księga Powtórzonego Prawa mimo nacisku na 
centralizację kultu w Jerozolimie nie jest całkowicie w swej wymowie monoteistyczna, tym 
mniej prawdopodobne jest, by takim był sam Mojżesz. Przykazanie nie zaprzecza możliwości 
istnienia innych bogów, zaprzecza tylko legitymizacji ich kultu w Izraelu. Podobnie mógł 
Moab uważać Chemosza jako jedynego boga którego powinien czcić, a Amon podobnie mógł 
postępować w stosunku do Milkoma. 
 

Kim są bogowie? – droga do monoteizmu 
 Oto używając wyrażeń języka politeistycznego przykazanie wymaga, by Izrael był 
związany jedynie z Jahwe. W mentalności politeistycznej każdemu religijnemu 
doświadczeniu transcendencji nadaje się jakąś twarz, postać i imię. Ponieważ istnieje wiele 
doświadczeń religijnych stąd, też są liczne „postacie” boskie, które niekoniecznie bywają 
rozumiane jako byty w sobie zawarte, ale jako liczne możliwości spotkania boskiej 
transcendencji. Pierwsze przykazanie zakazuje zatem Izraelowi poszukiwania innych dróg 
spotkania z transcendencją poza tylko tą wskazaną przez samego Jahwe. Na niej spotkał On 
swój lud, wyzwalając go z niewoli Egiptu. Poza tym historycznym doświadczeniem 
wyzwolenia, obok lub gdzieś indziej nie ma dla Izraela innej drogi na spotkanie z „jego” 
Bogiem.4 
 Pojecie henoteizmu opisuje znaczenie zarówno obecnej formy przykazania, jak i 
stojącego za nim mozaizmu (religii Mojżesza). Jak wspomina to Księga Wyjścia Mojżesz 
musiał najpierw sam nauczyć się identyfikować objawiającego mu się Boga Jahwe z Bogiem 
którego uprzednio czcił jego lud: Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem ojca twego, 
Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba” (Wj 3,6). Jak echo tego wydarzenia w 

                                                 
4 Por. J. GRÜNDEL, „Doświadczenie wymiaru religijnego” w tenże, Rozważając Dekalog (tł; Warszawa 1978) 
40-41; St. CINAL , „Problem istnienia albo nieistnienia „bogów cudzych” w badaniach nad rozwojem 
monoteizmu izraelskiego” ZNUJ(R1) 713 (1983) 61-69. 
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innej kulturze i czasie brzmią słowa wypowiedziane przez Pawła do Ateńczyków: 
Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z 
napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.(Dz 17,23). 
Równocześnie Księga Wyjścia pokazuje, że Bóg ukazał swoja moc jeszcze w czasie gdy 
Izrael był we więzach Egiptu. W konfrontacji z całą potęgą magii i tajemnej wiedzy Egiptu 
okazuje się On niepokonany (Wj 7-11). Ostatecznie sztuczki egipskich magów jak i ich 
bogowie zostają całkowicie zignorowane w relacji o wyjściu z niewoli. Wynika stąd, że 
najpierw jakby z okresu pewnego synkretyzm poprzez wydarzenia, które zredukowały 
znaczenie obcych bogów, Izrael dochodzi aż do całkowitej ich ignorancji. Zatem zarówno we 
wspomnianej identyfikacji bogów jak i równoczesnej ich ignorancji zawarty jest proces 
wiodący do monoteizmu. By osiągnął on pełną formę wyrazu potrzeba było by od czasów 
Mojżesza upłynęło jeszcze parę stuleci. Już Księga Wyjścia precyzuje dalej to przykazanie 
wymieniając zakaz składania ofiar innym bogom poza Jahwe (Wj 22,19), jak i zakaz 
oddawania pokłonu „obcemu bogu”, bo Jahwe jest „Bogiem zazdrosnym” (Wj 34,14). Prorok 
z połowy VIII w. p.n.e. Ozeasz wspomina, że Izraelici są synami Boga żyjącego (Oz 3,1) i 
dalej nieomal cytuje początek dekalogu: A to Ja jestem Pan, Bóg twój od ziemi egipskiej, 
innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy (Oz 13,4). Wskazuje to, że 
już znacznie przed VIII w p.n.e Izrael miał świadomość obowiązku czci wyłącznie jednego 
Boga YHWH.  

Początkowo Izrael w stosunku do religii innych narodów był najprawdopodobniej 
tolerancyjny; pierwsze przykazanie sugeruje, że inne narody mogą przecież mieć swoich 
bogów. Dopiero pod wpływem głosu proroków pojawia się przekonanie, że tylko Jahwe jest 
Bogiem i Panem nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów i całego świata – jak wyraził to 
jednoznacznie Deutero-Izajasz. Jest oczywistym, że słowa „Nie będziesz miał cudzych bogów 
obok Mnie!” dotyczą głównie zakazu w sensie kultycznym czczenia cudzych bogów. 
Zarazem jednak wynika z nich coś jeszcze ważniejszego; są one wezwaniem skierowanym do 
każdego Izraelity - członka ludu przymierza, do praktycznego podjęcia zasadniczej opcji 
życiowej. Czyli wyboru kogoś, komu całkowicie można zaufać, kto się już sprawdził w 
historii. 
 
 
 Jeden i dla wszystkich 

Z całą pewnością Izrael otoczony przez ludy czczące innych bogów musiał bronić się 
przed synkretyzmem, mieszaniem kultów i religii. Naprzeciw temu zagrożeniu wychodzi 
doktryna mówiąca, że człowiek nie może oddawać czci więcej niż jednemu Bogu – pierwsze 
przykazanie. Bóg nie może pozostać godnym czci jeśli miałby okazyjne ustępować swego 
tronu innemu bogu. Jeśli ten pierwszy Bóg jest naprawdę najwyższy, to musi także zawrzeć w 
swojej naturze wszystko to co byłoby godne czci w przypadku innego bóstwa - w ten sposób 
prawdziwy Izraelita nie może znaleźć w swym życiu miejsca na cześć innego boga. Na 
poczatku i na końcu przykazań Jahwe przypomina, że On jest Panem – czyli kimś 
prawdziwym, wiecznym i niezmiennym. Dlatego też m.in. Katechizm Rzymski5 stwierdza że 
pierwsze przykazanie odwołuje się do najwyzszych aktów ludzkich (cnót teologalnych): 
wiary, nadziei i miłośći. 

Trzeba pamiętać, że objawienie Boga Starego Testamentu uzyskuje swoje wypełnienie 
w Nowym Testamencie. Było by wielkim uproszczeniem mówienie że Stary Testament głosi 
jedynie Boga narodowego – ludu Izraela. Bóg objawiający się w Jezusie, Bóg Nowego 
Przymierza jest Ojcem wszystkich ludzi, dlatego zachęca uczniów by mówić do Niego „Ojcze 
nasz” (Mt 6,9). W Jezusie wezwanie pierwszego przykazania nabiera pełniejszy, jeszcze 

                                                 
5 Katechizm Rzymski, III, II, 4. 
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bardziej radykalny i jednoznaczny charakter – naśladowanie Go to cos więcej niż zakaz 
oddawania czci bożkom. Od człowieka, który chce pójść za Nim wymaga ustalenia 
odpowiedniej hierarchii wartości wszelkich dóbr materialnych, jak i duchowych: Jeśli kto 
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto siebie samego, nie może być moim uczniem (Łk 14,26).  
 Współcześnie słowo „bałwochwalstwo” brzmi dość archaicznie i dziwacznie. Wydaje 
się nam, że ewolucja doprowadziła nas na wyższy, bardziej świadomy poziom kultury. 
Tymczasem nie oznacza ono tylko odtwarzania prymitywnych form zachowania z minionych 
epok, ale egzystencjalne zaangażowania i aspiracje człowieka. Bożkami dzisiejszego 
człowieka mogą być np.: pieniądze, kariera, zdrowie i uroda, seks i władza, itd.6 Pierwsze 
przykazanie chce uchronić człowieka przed niewolą wynikającą z absolutyzacji wartości 
jakiegoś przedmiotu czy idei zmuszającej go do poświęcania im życia własnego i co gorsze 
też bliźnich. Ilustracją problemu, który dotyka pierwsze przykazanie może być epizod 
wspomniany w Ewangelii Marka, kiedy to wyrzucany przez Jezusa duch z opętanego 
człowieka nie potrafił podąć swego imienia mówiąc, że „jest ich wielu” (Mk 5,9). Człowiek 
powinien być wewnętrznie zintegrowany; zatem czcić jednego Boga oznacza zachowywać 
wobec Niego lojalność i z odwagą odmawiać służalczych pokłonów i chołdów wobec innych 
autorytetów i sił.7  
 Człowiek sam sobie nie wystarcza i szuka relacji która wykracza poza jego „ja”; 
dlatego jest nazywany istotą transcendującą.8 W społeczeństwie konsumpcyjnym 
nastawionym na maksymalna wydajność pracy i funkcjonalność, pytania człowieka o sens 
tego wszystkiego wydają się niepożądane i zbędne. Z większym lub mniejszym powodzeniem 
są one zabijane ofertami krótkotrwałego szczęścia przez zaspokojenie uprzednio 
rozbudzonych wielorakich potrzeb człowieka. W ten sposób bożki wydajności i idole 
konsumpcji wypierają pytanie o sens życia – dlaczego warto żyć? Victor E. Frankl9 wykazał, 
że w człowieku jest bardzo mocno zakorzenione pragnienie „spełnienia sensu istnienia”. Jego 
tłumienie prowadzi do noogennej neurozy, której przyczyna tkwi w głębokim 
przeświadczeniu, że życie nie ma sensu. Powierzchowne uczucia szczęścia i użycie nie mogą 
zastąpić prawdziwego sensu życia. Usilne pragnienie osiągnięcia szczęścia wprost jako 
doświadczenia przyjemności, jeszcze prędzej tę przyjemność odejmuje. Zapomnienie o 
osobowym, a równocześnie transcendentnym wymiarze, wprowadza na tron życia człowieka 
drugorzędne wartości, czysto materialne i witalne – i tak staje się on bałwochwalcą.10 Biblia 
przekonuje, że sam Bóg jest dającą się doświadczyć rzeczywistością, ale może się z nim 
spotkać tylko człowiek otwarty na Niego. O taką postawę trzeba zadbać, wychować i 
rozwinąć w sobie; część takiego ludzkiego wysiłku nazywa się m.in. praktyką modlitwy.  
 
 

Przykazanie drugie lub druga część pierwszego:  
 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani 
żadnego obrazu tego, co jest na niebie 
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 

 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko 
albo na ziemi nisko, lub w wodzie 

                                                 
6 Por. J. WARZECHA, „’Niech każdy odrzuci bożki!’ (Ez 20,7). Biblia wobec bałwochwalstwa” ComP 15/1 
(1995) 3-15. 
7 Por. P. HENRICI, „’Nie będziesz miał bogów cudzych oprócz mnie’. Rozważanie nad kuszeniem Jezusa” (tł. T. 
Skibiński) ComP 15/1 (1995) 16-24. 
8 Por. E. BLOCH L'athéisme dans le christianisme : la religion de l'exode et du royaume (tł.; Gallimard, 1978). 
9 Por. V.E. FRANKL, Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Zur Rehumanisierung der Psychotherapie. (Freiburg 
1973). 
10 Por. J. GRÜNDEL, „Oddawanie czci bożkom – również dziś jeszcze?” w tenże, Rozważając Dekalog (tł; 
Warszawa 1978) 36-37. 
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tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie 
będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz 
im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, 
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
występek ojców na synach do trzeciego i 
czwartego pokolenia względem tych, którzy 
Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do 
tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie 
miłują i przestrzegają moich przykazań. 
(BT Wj 20,4-6) 

poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im 
pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, 
Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący 
nieprawość ojców na synach w trzecim i 
w czwartym pokoleniu - tych, którzy 
Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę 
w tysiącznym pokoleniu tym, którzy 
Mnie miłują i strzegą moich przykazań.  
(BT Pwt 5,8-10) 

 
 Wersety te zakazują czci idoli - jakiegokolwiek wyobrażenia bóstwa, ponieważ nic co 
człowiek jest w stanie uczynić nie może przedstawiać „stwórcę wszystkiego” co jest (2 Mch 
1,24). Ani niebo, ani ziemia, ani podziemia nie mogą przyczynić się do odtworzenia obrazu 
Boga. Dla reformowanych kościołów chrześcijańskich i żydów jest to już drugie przykazanie, 
natomiast jak to już wspomniano dla rzymskokatolików jak i luteran jest to dopełnienie 
pierwszego. Trzeba zauważyć, że tylko poza dwoma przykazaniami jak zakaz sporządzania 
wyobrażeń i nakaz świętowania szabatu (dnia świętego) – dla których nie można znaleźć 
wyraźnej paraleli w starożytnym świecie - treść pozostałych nie jest czymś wyłącznym i 
specyficznym dla kultury Izraela. Wyjątkowe jest natomiast powstanie całej kolekcji akurat 
takich apodyktycznych nakazów skierowanych zarówno do jednostki jak i społeczności 
całego Izraela.  
 

Wolność Boga i niewola człowieka 
 Wydawałoby się, że dla Izraelitów zakaz był jak najbardziej zrozumiały i odnoszono 
go do przedstawiania wyobrażeń „obcych bogów”, co poniekąd wynikałoby z poprzedniego 
wersetu (Wj 20,3; Pwt 5,7). Rzeczywiście, już wcześniej Księga Powtórzonego Prawa 
wyjaśnia zakaz sporządzania kultycznych wyobrażeń bóstw odwołując się zasadniczo do 
„pierwszego” przykazania: Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w 
dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie - abyście nie postąpili 
niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, 
podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, 
latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest 
w wodach - pod ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i 
wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, 
bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. (Pwt 4,16-19). Niektórzy 
uczeni zakładają możliwość funkcjonowania tego zakazu – co najmniej w jego pierwotnym 
sformułowaniu – w odniesieniu do samego Jahwe. Ponieważ kult „obcych bogów” jest już 
zakazany wcześniej (Wj 20,3; Pwt 5,7), równie dobrze mogłoby tu chodzić o sprecyzowanie 
czy to zakazanego kultu „obcych bogów”, czy też błędnej formy kultu samego Jahwe. W 
kulturach otaczających starożytny Izrael wytwarzanie obiektów kultycznych było środkiem 
wejścia w kontakt z bóstwem. Natomiast jak stwierdza to preambuła otwierającą dekalog (Wj 
20,2; Pwt 5,6), Jahwe jest Bogiem wyzwolicielem - był doświadczany przez Izrael w historii 
jak dawca wolności. Dlatego też właśnie ten Bóg nie może podlegać manipulacjom 
człowieka. Każdy sporządzony obraz bóstwa mógł być postrzegany jako pewnego rodzaju 
jego wcielenie-uobecnienie, które zarazem w ten sposób podpadało pod moc człowieka. 
Natomiast Jahwe - wyzwoliciel nie może tolerować żadnego ograniczania swej wolności i 
niezależności, czyli nie pozwala na jakąkolwiek możliwość przedstawienia wyobrażenia 
samego siebie. Zatem głównym punktem wyjścia przykazania byłoby to, że Bóg nie może być 
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kontrolowany, a tym samym manipulowany przez istotę ludzką – tym bardziej nie może 
czynić tego wyzwolony przez Niego Izrael.11  
 

Bez obrazu 
 Wg starożytnych świat to niebo, ziemia i wody pod ziemią, wymienienie tych 
obszarów ostrzega przed zarówno wszelkimi formami kultów astralnych, ptaków, zwierząt 
lądowych jak i bytów morskich (np. Lewiatan). Przykazanie obejmuje swym zakazem 
sporządzanie jakichkolwiek idolatrycznych wyobrażeń bóstw – niejako zakłada aniconiczny 
kult w Izraelu. Podobne aniconiczne tendencje można dostrzec także u innych nomadycznych 
plemion z pustkowi Synaju i południowej Palestyny.12 Przetrwały one do okresu 
nabatejskiego III/II w. p.n.e.13 Z pewnością nie można jednak interpretować ich wyłącznie w 
filozoficznym sensie odrzucając jakąkolwiek zmysłowość ludzkiego poznania i religijności.  

Czy taki kult ukonstytuował już Mojżesz? Jest to wciąż dyskutowana kwestia. Ci 
którzy zaprzeczają takiej możliwości odwołują się do przykładów: arki (Lb 10,35-36), efodu 
(Sdz 8,26-27; 17,4-5), terafimu (Sdz 18,14.17-18.20; 1 Sm 15,23; 19,13.16) i węża z brązu 
(Lb 21,8-9; 2 Krl 18,4) jako obiektów sakralnych przyjmujących funkcję idoli. Wg S. 
Mowinckela14 ukonstytuowana przez Mojżesza forma izraelskiego kultu aż do VII w. p.n.e. 
nie była pozbawiona zupełnie przedstawień Jahwe. Ilustracją takiego stanowiska mogą być 
pojawiające się biblijne metafory jak: „pokazać się przed obliczem (twarzą) Jahwe” 
ye4ra4)eh )et9 pne= yhwh (Wj 32,15.17; 34,23-24; Pwt 16,16) czy „przejednać oblicze Jahwe” 
wayh9al )et9 pne= yhwh (Wj 32,11; 1 Krl 13,6; Jr 26,19). Miałyby one wskazywać na to, że 
Jahwe posiadał swą wizualną reprezentację w przybytku, na arce, czy też na piedestale o 
kształcie byka. Poza tym Księgi Królewskie mówią, że do czasów Ozeasza w świątyni w 
Betel będącej ówcześnie alternatywą dla sanktuarium w Jerozolimie, znajdowało się odlane 
wyobrażenie Jahwe w formie złotych byków: Dlatego po zastanowieniu się król sporządził 
dwa złote cielce i ogłosił ludowi: „Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto 
Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!” (1 Krl 12,28). 

Ta część przykazania odegrała ważną rolę pośród argumentów w hipotezach 
negujących mozaiczne pochodzenie dekalogu - obok uzasadnień odwołujących się do 
deuteronomicznego ducha i słownictwa (VII-VII w. p.n.e.), czy też niemożliwości 
dopasowania go do społecznej sytuacji Izraela w czasach Mojżesza i długo po nim. Do 
czasów Ozeasza (połowa VIII w. p.n.e.) nie słyszymy o jakimkolwiek proroku w Izraelu który 
byłby ikonoklastą. Batalia przeciw wyobrażeniom rozpoczyna się wyraźnie dopiero z jego 
działalnością i zostaje zaakceptowana jako jedna z ideologicznych wykładni w reformach 
deuteronomicznych w następnym stuleciu. Tekst aktualnej formy tego przykazania z 
pewności związany jest w jakimś stopniu z reformą kultu przeprowadzaną przez króla 
judzkiego Ezechiasza (ok. 700 r. p.n.e.): On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery 
i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici 
składali mu ofiary kadzielne - nazywając go Nechusztan. (2 Krl 18,4). Najprawdopodobniej 

                                                 
11 I przemówił do was Pan, Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie 
dostrzegliście postaci. Por. BT Pwt 4,9-12; słowa te uzasadniają zakaz sporzadzania wizerunków Jahwe.  
12 Badania archeologiczne w Timnie – 30 km na północ od zatoki Aqaby – wykazały, że madianici, którzy 
zbudowali świątynię w miejscu egipskiego sanktuarium zniszczyli całkowicie statuę egipskiej bogini Hathor ale 
natomiast wykorzystali inne elementy oryginalnej konstrukcji. Być może tłumaczy to przyjęcie przez Jetro 
(kapłana madianickiego) kultu YHWH i jego bliski związek z Mojżeszem. Por. M. WEINFELD, Deuteronomy 1-
11, 292; za B. ROTHENBERG, „Timna“ w M. AVI-YONAH; E. STERN (red.) Encyclopedia of Archaeological 
Excavations in the Holy Land (Jerusalem 1978) 4.1184-1203. 
13 Tamże, 292; za J. PATRICH, „Prohibition of Graven Image Among the Nabateans – The Non-Figurative Trend 
in Their Art” Cathedra for the History of Eretz Israel 38 (1985)3-54(hebr.). 
14 MOWINCKEL, Le décalogue (Paris 1927) 61-62; oraz tenże, Tetrateuch - Pentateuch - Hexateuch : die Berichte 
über die Landnahme in den drei altisraelitischen Geschichtswerken (Berlin 1964). 
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sam zakaz został sformułowany pózniej przez deuteronomistę, który też dokonał ostatecznej 
redakcji dekalogu. 

Natomiast przeciwnicy takiego stanowiska – dlaczego miałoby być bulwersujące? – 
uważają, że to Mojżesz ustanowił aniconiczny kult w Izraelu. Starają się wykazać, że obiekty 
uważane za idole nie były takimi w ich pierwotnym znaczeniu. Natomiast gdy uzyskiwały 
takie znaczenie były natychmiast niszczone. Według tej opinii np. arka miałaby być pustym 
tronem Jahwe. Ostatecznie ta debata osiągnęła swój kres w konkluzji: by ocalić przypisanie 
pozostałej części dekalogu na okres mozaiczny trzeba uznać cały ten zakaz za dodatek 
deuteronomiczny. 

 
Jaki obraz? 
Użyte w tekście Hebrajskie słowo pesel tłumaczone jako „rzeźba” wywodzi się od 

czasownika „ciosać”. Pierwotnie oznaczało ono rzeźbiony obiekt, ale z czasem zaczęto je 
także odnosić do wszelkich form wyobrażeń, czy to rytych czy odlewanych (Iz 30,22; 40,19; 
44,10; Jr 10,14). Użyte w odniesieniu do odlewanych obiektów oznaczało idola (por. 
tłumaczenie LXX w odniesieniu do tych wersów). Natomiast same wyobrażenia odlewane z 
metalu są zakazane w Wj 20,23 i 34,17 – dlatego niektórzy egzegeci uważają, że te wersety są 
starsze niż dekalog. Takie odlewane idole są charakterystyczne dla kultów pochodzenia 
kananejskiego; brak zakazu odnośnie rzeźbionych mógłby sugerować, że te ostatnie były 
pierwotnie uważane za własną inwencję Izraela. Później także one zostało zakazane w 
„drugiej części” pierwszego przykazania.  
 Zmiana syndetycznej formy wyrażenia: rzeźby i żadnego obrazu (pesel wkol-tmu=na4) z 
Wj 20,4 w asyndetyczną: posągu - żadnego obrazu (pesel kol-tmu=na4) w Pwt 5,7 jest 
uzasadnione najprawdopodobniej ideologią deuteronomisty - radykalizacją stanowiska (por. 
Pwt 4,16.23.25) - jak i jego stylem (wyjaśniająca glosa apozycyjna).15  
 

Zazdrość Boga 
W dekalogu zakaz idolatrii uzyskał bardziej wszechstronną i radykalną formułę oraz 

wpasował się idealnie w kategoryczny charakter pozostałych przykazań. W kontekście 
pierwszego przykazania dalsza część nakazu Nie będziesz oddawał pokłonu nie odróżnia czci 
„innych/cudzych bogów” od czci ich wyobrażeń, idoli. Idiomatyczna formuła „oddawać 
pokłon i służyć” w języku Biblii odnosi się przede wszystkim do obcych form kultu i oznacza 
posłuszeństwo, jak i religijną cześć. Prostracja, upadanie na twarz lub plecy przed władcą jak 
i bóstwem jest bogato udokumentowane w ikonografii starożytnego Bliskiego wschodu i z 
reguły jest wyrazem hołdu i czci.16 

Deklaracja i uzasadnienie ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, 
wyraża jakby podwójną cechę natury Jahwe: z jednej strony zazdrość czy namiętność 
(qanna4)), a z drugiej strony ukazującego miłość i dobroć ((oseh h9sd). Te intrygujące 
określenia atrybutów Boga najprawdopodobniej znajdują swoje źródło w hymnach starej 
liturgicznej tradycji Izraela (por. Wj 34,6-7; Lb 14,18; Pwt 5,11; 7,9-10). Słowa o rdzeniu qn) 
oznaczają zarazem zazdrość jak i namiętność, cechy typowe dla kochanka (por. Lb 5,14.30). 
Ukazują się często w kontekście problemów lojalności Izraela względem Boga, kiedy to lud 
wybrany skłaniał się ku „cudzołóstwu” z „obcymi bogami” (por. Wj 34,14; Joz 24,15.19-
20).17 Wyrażona zostaje w ten sposób zapalczywa miłość Boga do Izraela, od którego 
oczekuje On wyłącznej adoracji. Ta miłość Boga jest absolutna dlatego nie toleruje kultu 

                                                 
15 Por. M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11, 291; J. TURNAU, „Nie uczynisz sobie obrazu rytego ...“ Więz 16/1 
(1973) 49-50. 
16 Por. M.I. GRUBER, Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East (Rome 1980); A.M. SICARI, 
“Zazdrość Boga” (tł. F. Mickiewicz) ComP 15/1 (1995) 25-31. 
17 Por. M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11, 295-297. 
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żadnych obcych bogów. Przymiotnik określający Boga jako „zazdrosnego” nie ma w języku 
hebrajskim negatywnych konotacji – dlatego można go tłumaczyć jako „zakochany, 
rozmiłowany”. Wobec niewierności Izraela, oddającego się kultowi obcych bogów, wybucha 
wprawdzie „zazdrość” Boga – ale nie jest to negatywna złość. Nie odwołuje się ona tyle do 
bezwarunkowej kary, co bardziej do warunku Bożej łaski. Najprawdopodobniej to 
uzasadnienie zakazu jest późniejsze niż pierwotna forma przykazania. Potwierdza to rozwój 
miłosnej konotacji pojęć opisujących relację Boga do Izraela, jak choćby metafora Boga jako 
męża Izraela w tekstach prorockich z przełomu VIII/VII w. p.n.e.: Ozeasza (Oz 1-3), 
Jeremiasza (Jr 3), Ezechiela (Ez 16,23).  

 
Wymiar kary 

 Miłość Jahwe nie toleruje niewierności. Karze jeśli j ą odrzucamy aż „po trzecie, 
czwarte pokolenie” – jest to typowy skład pokoleń w rodzinie patriarchalnej: dziadkowie, 
rodzice, dzieci, wnuki (rozpiętość życia człowieka). Lecz jeśli Go miłujemy i zachowujemy 
przykazania, to okazuje swe miłosierdzie bez granic nawet w rodzinie tysiąca pokoleń. Ten 
kontrast pomiędzy czterema a tysiącem pokoleń pokazuje że zdolność przebaczania Boga jest 
nieskończona, niewspółmierna do karania – miara kary jest mniejsza niż miara łaski. Nie 
karze niewinnych jak precyzuje to Księga Powtórzonego Prawa: Uznaj więc, że Pan, Bóg 
twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego 
pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z 
nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, 
odpłacając jemu samemu. (Pwt 7,9-10).  

Tekst ten bardziej niż negatywne akcentuje przede wszystkim pozytywne atrybuty 
Boga. Nie jest to wykładnia doktryny o zbiorowej odpowiedzialności, przede wszystkim uczy 
o boskiej odpłacie i karze w absolutnym sensie. Uporczywość boskiego gniewu, który 
znajduje ujście w zbiorowej karze nad rodziną i społecznością jest znanym motywem 
literackim choćby z okresu świetności imperium hetyckiego (XIV-XIII w. p.n.e.)18, jak i 
starożytnej literatury greckiej19. Nic dziwnego, że ta idea i teologia zbiorowej kary była także 
zauważona w starożytnym Izraelu: Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy 
ich grzechy. (Lam 5,7; por. Kpł 26,39-40). Mimo to idea ta była podejrzana, a prorocy jak 
Jeremiasz i Ezechiel walczyli przeciw jej skrajnemu pojmowaniu (Jr 31,29; Ez 18,2-3). 
Podobnie redaktor Księgi Powtórzonego Prawa dokonując rewizji starożytnych zasad 
społecznej solidarności odrzuca koncepcję zbiorowej odpowiedzialności i kary (por. Pwt 7,9-
10).  
 

Ikonoklazm złotego cielca – fałszywy obraz Boga 
 Wyrażone w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 4,12-20) odrzucenie kultu 
plastycznych wyobrażeń posiada wyraźny związek z głosem proroków z VIII-VII w. p.n.e. 
Ich wiara w to, że najwcześniejsze formy Jahwizmu były pozbawiona jakichkolwiek 
materialnych obrazów może być uzasadniona tym, że idolatria charakteryzuje zazwyczaj 
późniejszy rozwój religii. Jednak religia która jest pozbawiona wyobrażeń, gdyż jest zbyt 
prymitywna, a ta która unika idolatrii ponieważ wykracza poza nią, są to dwa zupełnie inne 
zagadnienia. Jak wspomniano istnieje wiele wzmianek w Biblii sugerujących, że Izrael 
używał różnych kultycznych wyobrażeń za czasów Mojżesza i później bez specjalnego 
odczucia przekraczania prawa mozaicznego (por. Rdz 31,19.30; Lb 21,8; Sdz 17,1-4; 18,30; 1 

                                                 
18 Por. modlitwa króla Hetyckiego Mursilisa: „Mój ojciec zgrzeszył i sprzeniewierzył się słowu boga Hati .. lecz 
ja w niczym nie zgrzeszyłem. Jest jednak prawdą, że grzech ojca spada na syna. Tak wiec grzech mojego ojca 
spadł na mnie” wg ANET, 395; cytowany za M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11, 298. 
19 Por. Aeschylus: „Szybka jest odpłata; aż do trzeciego pokolenia sięga” Siedmiu Przeciw Tebom 743-44; 
cytowany za M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11, 298. 
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Sm 9,9-10; 2 Krl 18,4; Oz 3,4). Natomiast dopiero reformy kultu z przełomu VIII/VII w. p.n.e 
związane ze źródłem deuteronomistycznym wezwały lud do podjęcia dalszego, bardziej 
radykalnego kroku.  

Współczesna zinformatyzowana cywilizacje jest właściwie symboliczno- obrazkowa. 
Czy obraz, wyobrażenie nie przedstawia czegoś, co ściśle wiąże się z życiem człowieka? 
Zawsze i nieomal wszędzie w kulturze ludzkiej treści religijne były i są przekazywane za 
pomocą obrazów – np. wschodnia sztuka ikonopisania. Sama Biblia jest też pełna obrazów 
gdy opisuje dzieła Boże – obraz jest w pierwszym rzędzie „nosicielem Objawienia”. 
Ostatecznie i sam znak pisarski jest obrazem. Tomasz z Akwinu stwierdza, że: „Obrazom nie 
oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzecz, ale dlatego, że prowadzą nas 
ku Bogu, który stał sie człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się 
na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają”.20 Prostując tę myśl, Katechizm Kościoła 
Katolickiego dodaje, że „Cześć oddawana świetym obrazom jest ‘pełną szacunku czcią’, nie 
zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu”.21 Błędna interpretacja części tego 
przykazania sugerowała, że chodzi w nim o zaakcentowanie duchowej natury Boga i że 
równocześnie taki charakter powinna posiadać relacja człowieka z Nim. Natomiast dla 
starożytnych żywą była świadomość boskich mocy. W obrazie bóstwo było obecne i poprzez 
obraz mogło oddziaływać na świat – zaspokajał on naturalna ludzka potrzebę komunikacji z 
bóstwem.22 Najprawdopodobniej takiemu pojmowaniu spotkania z Bogiem przeciwstawiał się 
starotestamentowy zakaz oddawania czci obrazom. 

Zauważyliśmy uprzednio, że kult obrazów był nieomal równoznaczny z kultem 
„obcych bogów”. W tym kontekście to „drugie” przykazanie ma ścisły związek z pierwszym 
– zakazem oddawania czci obcym bogom – i rzeczywiście w większości wspólnot tradycja 
chrześcijańska z obu zrobiła jedno przykazanie. Jednak wydaje się także uzasadnione w 
pewnym stopniu, by zakaz oddawania czci obrazom traktować jako odrębne przykazanie, 
ponieważ jego treść dotyczy czegoś więcej niż tylko kultu. Odwołuje się ono do postawy 
człowieka wobec elementów otaczającego go świata, z których tak naprawdę nie można 
odtworzyć pełnego obrazu Boga. Wszelkie takie próby są uwarunkowane wyobraźnią 
człowieka i choćby tylko z tego powodu z góry skazane są na niepowodzenie. W takiej 
sytuacji prawdziwym byłby zarzut ateistów, że religia i wiara jak i Bóg są jedynie projekcją 
osobistych pragnień i potrzeb człowieka.23 Tworząc w ten sposób własny obraz Boga, 
człowiek powtarza błąd grzechu kultu „złotego cielca” spod góry Synaj. Inicjuje kult 
wytworzonego przez siebie obrazu, którym tak naprawdę sam chce kierować i nadawać mu 
wygodne znaczenie w swoim życiu. Jest to próba zapomnienia o niewygodnej czasem 
prawdzie, że to jedyny i prawdziwy Bóg sam się człowiekowi objawił w jego historii, a pełnią 
tego objawienia było wcielenie Słowa Bożego - Jezus Chrystus: Wielokrotnie i na różne 
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też 
stworzył wszechświat (Hbr 1,1-2). Zatem i nowotestamentowy obraz Boga to nie 
wyobrażenie, ale wyraz doświadczeń i przeżyć naocznych świadków Jezusa Chrystus – i Jego 
zmartwychwstania. W tym duchu Katechizm Kościoła Katolickiego stawierdza, że 

                                                 
20 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81,3, ad 3. za Katechizm Kościoła Katolickiego, 490; „kto 
czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia” por. Sobór Nicejski II: DS 601; Sobór Trydencki: DS 1821-
1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67. 
21 Katechizm Kościoła Katolickiego, §2132. 
22 Por. J. GRÜNDEL, „Zakaz oddawania czci wizerunkom Boga” w tenże, Rozważając Dekalog (tł; Warszawa 
1978) 45-50; oraz R. RUBINKIEWICZ, „Czy Bóg zakazał czcić obrazy?” w K. PEK (red.), Ikona liturgiczna. 
Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej (Warszawa 1999) 17-24; J. SALIJ, „Miejsce świętych obrazów 
w naszej drodze do Boga”, WDr 17/5 (1989) 106-112. 
23 Por. St. GRZYBEK, „Trudności biblijne. Czy pierwsze przykazanie pozwala czcić obrazy?” RBL 11/1 (1958) 
50-54.; oraz J. GRÜNDEL, Rozważając Dekalog, 49. 
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chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca 
bałwochwalstwo, ponieważ „podstawą kultu świetych obrazów jest misterium Wcielenia 
Słowa Bożego”.24 Przykazanie to ostrzega przed kultem wytworzonych wyobrażeń Boga – 
byłaby to religia stworzona przez człowieka przed którą ostrzegał między innymi Karol 
Marks, potem niszczył m.in. twórca rewolucji sowieckiej Włodzimierz Ilicz Lenin i były 
prawosławny seminarzysta Józef Stalin, mówiąc o niej jako „opium dla ludu”. Natomiast w 
swym pozytywnym znaczeniu, przykazanie zachęca nas do otwarcia na historyczne 
objawienie Boga. A zatem prawdziwy obraz Boga a tym samym wiara nie są dziełem 
człowieka. Ewangeliczne wezwanie Jezusa do „oddawania pokłonu i służby samemu Bogu” 
(Mt 4,10; Łk 4,8) obejmujące wszystkie wymiary życia moralnego człowieka nie odwołuje 
się do przyładu kultu religii pogańskich. Zródłem takiego zachowania człowieka ma być 
wiara, nadziej i miłość - cnoty teologalne wynikającę z autentycznego spokania człowieka ze 
swoim Stwórcą, Panem i Zbawicielem – a nie dewocyjnie rozbudowywane formy kultu znane 
też w innych religiach.25 Wynaturzone przerosty takiej religijności stają się zabobonem26 
który prowokuje do przeciwstawnego i równie złego zachowania jakim jest bezbożności 
(m.in. ateizm). 
 

Człowiek stworzony na obraz Boga (Wj 1,27) 
Skoro Bóg pozostaje tajemnicą bez materialnego wizerunku, to samo musi odnosić się 

do poznania innego człowieka jako Jego „obrazu i podobieństwa”. Zatem przykazanie odnosi 
się również do relacji międzyludzkich - nie sporządzać obrazu swego bliźniego (nie 
szufladkować go); nie czcić (nie uprawiać kultu jednostki) i nie służyć mu (nie dać się 
zniewolić). W duchu najważniejszego przykazania w całym prawie: miłości Boga i bliźniego 
(Mt 22,39; Mk 12,31; Łk 10,37), w ocenianiu innych należy odstąpić od uprzedzeń i 
stereotypów. Podobnie Sokrates był przeciwny narzucaniu swoich poglądów innemu 
człowiekowi; uważał, że należy być jak akuszerka, by pomóc objawić się prawdziwym 
wartościom tkwiącym w drugiej osobie. W schematycznych i samowolnych wizerunkach 
bliźniego kryje się przede wszystkim „nieczułość i zdrada”27 – usprawiedliwiana rzekomym 
rozczarowaniem, błędem co do osoby.  

Niegdyś religijne autorytety Izraela nie mogły zaakceptowały ani Jezusa jako 
Mesjasza ani głoszonego przez Niego królestwa, gdyż byli zapatrzeni w ukształtowany przez 
ich tradycję wyobrażenie mesjasza i wizję Bożego królowania. Jezus – prawdziwy Mesjasz - 
nie pasował do takiego obrazu. Chcąc tego czy nie, to prawda, że jesteśmy uwarunkowani 
własnym wyobrażeniem Boga, ale najważniejsze jest by nie stał się on dla nas biblijnym 
„złotym cielcem”. Właściwy kult tak jak wiara w prawdziwego Boga ma doprowadzić do 
żywej relacji z Nim, a nie biernej i marzycielskiej kontemplacji wyobrażenia. Nie można 
zatem poprzestawać choćby na obrazach z okresu dzieciństwa i budować na nich wiary 
człowieka dojrzałego.28 Wiele osób odchodzących z kościoła lub żyjących na jego marginesie 
                                                 
24 Katechizm Kościoła Katolickiego, §.2141; Opierając sie na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór 
powszechny w Nicei (787) uzasadnił – w kontrowersji z obrazobórcami – kult obrazów przedstawiajacych 
Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczatkował nową 
„ekonomię” obrazów. Tamże, §2131. 
25 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, §.2095. Służba Bogu wyraża się w adoracji, modlitwie, ofierze, 
przyrzeczeniach i ślubach, itd.: „Adoracja Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie należnej Mu czci, 
wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty religijności, które wchodzą w zakres 
posłuszeństwa pierwszemu przykazaniu.”, tamże, §.2135. 
26 „Zabobon jest wypaczonym kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu. Przejawia sie on w bałwochwalstwie, 
jak również w różnych formach wróżbiarstwa i magii.” Katechizm Kościoła Katolickiego, §.2138. 
27 Por. M. FRISCH, Tagebuch 1946-49 (Frankfurt 1950) 32; za J. GRÜNDEL, Rozważając Dekalog, 55. 
28 J. GRÜNDEL, „Człowiek - wizerunkiem Boga! i „Schematyczne obrazy człowieka” w tenże, Rozważając 
Dekalog, 50-54; oraz K.H. PESCHKE, „Grzechy przeciwko kultowi prawdziwego Boga” (tł., F. Mickiewicz) 
ComP 15/1 (1995) 41-59. 
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przyznaje się do utraty lub kryzysu takiej pozornej wiary w Boga, która opierała się na 
wyobrażeniach nieadekwatnych choćby do rozwoju psychicznego człowieka.  
 
 
Post scriptum: Bóg wybawiając Izrael z niewoli pobłogosławił mu przez przykazania. W 
starożytność rabini nauczali, ze wszystkie dusze wszystkich czasów były zgromadzone wokół 
góry Synaj by usłyszeć objawienie prawa. W ten sposób echo „dziesięciu słów” Boga odbiło 
się jednocześnie we wszystkich ludzkich kulturach i we wszystkich czasach, a każde 
pokolenie znajduje dla tych samych przykazań swoje własne zastosowanie i znaczenie. 
Poprzez ich zachowanie ludzkość włącza się w błogosławieństwo ludu przymierza.  
 
 


